Протокол № 1
засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва
(далі – координаційна рада)
18.01.2018

м. Суми

ПРИСУТНІ на початок засідання:
Войтенко В.В. – голова координаційної ради
Сорокін В.Є. – заступник голови координаційної ради
Боженко К.В. – секретар координаційної ради
Члени координаційної ради:
Бондаренко О.О., Галаєв Р.М., Дубицький О.Ю., Іченська С.А.,
Коган Б.Г., Кравченко Т.О., Лежненко А.А., Макаренко К.В.,
Михайловський В.В., Мосунов Б.О., Резнік Н.М., Сорока О.В.,
Стрижова А.В.
Запрошені:
Лисенко О.М. – Сумський міський голова;
Волошина О.М. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
Мозгова Н.П. – головний спеціаліст відділу культури та туризму Сумської
міської ради.
Порядок денний:
1.
Про внесення змін до цільової Програми підтримки малого і
середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (далі – Програма)
щодо виділення коштів з міського бюджету на:
- оновлення матеріально-технічної бази, розроблення та виготовлення
інформаційно-довідкових матеріалів для управління «Центр надання
адміністративних послуг в м. Суми» Сумської міської ради;
- проведення міського конкурсу «Кращий сумський кондитер»
(збільшення фінансування);
- реалізацію проекту «Платформа IES – інвестиції, підприємництво та
стартапи» в м. Суми.
Доповідають – начальник управління «Центр надання адміністративних
послуг в м. Суми» Сумської міської ради Стрижова А.В.; начальник відділу
торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради
Дубицький О.Ю.; голова громадської організації «Молодь та підприємництво»
Мосунов Б.О.
2. Про співпрацю між виконавчим комітетом Сумської міської ради
та суб’єктами господарювання.
Доповідає - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Волошина О.М.
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3. Про розвиток туризму в м. Суми та виконання пункту 8
розпорядження міського голови від 04.03.2016 № 56-Р «Про заходи щодо
реалізації Меморандуму між Сумським міським головою та
представниками малого та середнього бізнесу».
Доповідає - начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради
Цибульська Н.О.
4. Підведення підсумків роботи координаційної ради з питань
розвитку підприємництва у 2017 році та обговорення завдань (планів) на
2018 рік.
Доповідає - начальник відділу підприємництва управління промисловості
та підприємництва департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської
міської ради Боженко К.В.
5. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Боженко К.В., яка надала присутнім інформацію щодо надходження
коштів до міського бюджету зі сплати єдиного податку, а саме: в 2017 році
надійшло єдиного податку 152, 6 млн. грн. проти 117,9 млн. грн. за минулий рік
(збільшення на 29,5%), в тому числі надходження від фізичних осібпідприємців збільшились на 33,2 млн. грн.
Перевиконання плану на 2017 рік по сплаті єдиного податку склало
8,8 млн. грн., в тому числі від фізичних осіб-підприємців – 12,9 млн. грн.
За даними Державної податкової інспекції у м. Сумах ГУ ДФС у
Сумській області у 2017 році кількість зареєстрованих суб’єктів малого та
середнього бізнесу, які повинні сплачувати податки, збільшилась у порівнянні з
попереднім роком на 22,5 % та склала 29171 особа проти 23807 осіб у 2016
році.
Також повідомила присутніх про затверджений Програмою обсяг
фінансування з міського бюджету та фактичний обсяг фінансування у 2017 році
і плановий обсяг фінансування на 2018 рік.
Дані відображені в таблиці
Захід Програми

Організація та проведення навчання,
семінарів, консультацій для суб’єктів
малого і середнього підприємництва

Фінансова підтримка
Проведення

відкритого

2017

2018

Фактичний обсяг
фінансування/
плановий обсяг
фінансування з
міського бюджету,
тис. грн.
2017
2018

60,0

70,0

60,0

35,0

1000,0
40,0

1000,0
50,0

1000,0
40,0

900,0
43,0

Затверджений
Програмою обсяг
фінансування з
міського бюджету,
тис. грн.

Сумського
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регіонального
чемпіонату
з
перукарського мистецтва, нігтьової
естетики та макіяжу
Проведення міського конкурсу «Кращий
сумський кондитер» до Дня міста Суми
Проведення урочистих заходів з нагоди
Дня підприємця та щорічного рейтингу
«Золота Перлина»
Організаційна
та
інформаційна
підтримка проведення у м. Суми
міжнародного форуму розвитку
ІТ-технологій «IT PEOPLE SUMY»
Вивчення
передового
практичного
досвіду інших міст України та
іноземного
досвіду
щодо
форм
підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва

75,0

40,0

74,2

45,0

105,0

105,0

50,0

65,0

67,0

67,0

67,0

50,0

50,0

60,0

50,0

35,0

Стрижова А.В. підвела підсумок роботи управління «Центр надання
адміністративних послуг в м. Суми» за 2017 рік. Повідомила присутніх, що
співробітниками управління «Центр надання адміністративних послуг в
м. Суми» Сумської міської ради надаються послуги громадянам і суб’єктам
господарювання м. Суми та Сумської області. Зазначила, що управління
«Центр надання адміністративних послуг в м. Суми» – єдиний в Україні серед
«Центрів надання адміністративних послуг» працює 56 годин на тиждень. З
метою поліпшення якості послуг, створення сучасних умов для їх надання та
зручності відвідувачів запропонувала включити в Програму питання виділення
коштів на оздоблення дитячої кімнати, оновлення матеріально-технічної бази,
розроблення та виготовлення інформаційно-довідкових матеріалів для
управління «Центр надання адміністративних послуг в м. Суми» Сумської
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 16, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте одноголосно.
ВИРІШИЛИ: підтримати внесення змін до Програми щодо виділення коштів з
міського бюджету на оздоблення дитячої кімнати, оновлення матеріальнотехнічної бази, розроблення та виготовлення інформаційно-довідкових
матеріалів для управління «Центр надання адміністративних послуг в м. Суми»
Сумської міської ради. Стрижовій А.В. підготувати та надати департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради відповідні пропозиції
про внесення змін до Програми.
Коган Б.Г. висловив подяку Стрижовій А.В. за організацію і постійне
покращення роботи управління «Центр надання адміністративних послуг в
м. Суми» Сумської міської ради та запропонував підготувати звернення від

4

координаційної ради до міського голови з проханням
ініціативу нагородження Стрижової А.В. державною нагородою.

підтримати

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 16, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте одноголосно.
ВИРІШИЛИ: секретарю координаційної ради Боженко К.В. підготувати
відповідну службову записку Сумському міському голові.
Макаренко К.В. ознайомив присутніх з планом проведення семінарів,
тренінгів, виставок в приміщенні Сумської торгово-промислової палати та
виставкового центру «Іллінський» на 2018 рік, запропонував внести зміни до
Програми стосовно фінансування цих заходів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 15, «Проти» – 0, «Утримались» – 1.
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: підтримати внесення змін до Програми щодо співфінансування
проведення семінарів, тренінгів, виставок в приміщенні Сумської торговопромислової палати та виставкового центру «Іллінський». Макаренко К.В.
підготувати та надати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської
міської ради відповідні пропозиції про внесення змін до Програми.
Дубицький О.Ю. проінформував присутніх про проведений у 2017 році
до Дня міста Суми конкурс «Кращій сумський кондитер», в якому взяли участь
10 закладів ресторанного харчування та 3 навчальні заклади. Зазначив, що не
вистачало місця в шатрах, що спричинило незручності та запропонував
виділити додаткові кошти для забезпечення проведення вказаного конкурсу на
високому професійному рівні.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 16, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: підтримати внесення змін до Програми щодо збільшення
фінансування конкурсу «Кращій сумський кондитер» до Дня міста Суми.
Дубицькому О.Ю. підготувати та надати департаменту забезпечення ресурсних
платежів Сумської міської ради відповідні пропозиції про внесення змін до
Програми.

Мосунов Б.О. розповів про розпочатий в 2017 році проект «Платформа
IES – інвестиції, підприємництво та стартапи» в м. Суми. Метою Платформи
IES є поєднання магістерської освітньої програми «Інвестиції, підприємництво
та стартапи», будування бізнес-моделі, відкриття власної справи, допомога у
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пошуку фінансових ресурсів для організації і ведення власної справи,
залучення інвесторів.
Створення центру розвитку бізнесу в місті Суми, який поєднує в собі
навчання, роботу, консультації, коворкинг-центр та виконує функції
універсального бізнес-інкубатору може значно вплинути на розвиток міста в
цілому. Для розміщення Платформи IES виділена площа 140 кв. метрів в
приміщенні Конгрес-центру СумДУ по вул. Покровська, 9/1. Одним із напрямів
роботи Платформи IES є допомога молодим підприємцям шляхом юридичного і
бухгалтерського супроводу протягом року розвинути свою справу або нові
напрями підприємницької діяльності існуючого підприємства. Таким чином, на
базі цього проекту можна створити повноцінний бізнес-інкубатор міста Суми.
Повідомив, що на даний час фінансування для створення Платформи IES
складається із коштів: СумДУ – 200 тис. грн. (ремонт та оренда приміщення
140 м2, реклама); «Центр міжнародного приватного підприємництва» CIPE –
300 тис. грн. (частково гонорари залучених бізнес - тренерів); приватні кошти
– 400 тис. грн. (за навчання, частково гонорари залучених тренерів,
адміністрування процесу, рекламні заходи); кошти інвесторів на реалізацію
проектів – 1 млн. грн. (попередня домовленість з інвесторами) і запропонував
розглянути можливість виділення коштів із Програми для створення
відповідної матеріально-технічної бази, придбання технічного обладнання та
меблів.
Боженко К.В. розповіла про досвід роботи центру розвитку
підприємництва «Бізнес-Інкубатор» у місті Івано-Франківськ, який створений у
вересні 2013 року та успішно працює на базі Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, надає комунікаційні,
тренінгові, комп’ютерні, суміжні послуги, допомогу у фінансових питаннях. На
підставі Договору між управлінням економічного та інтеграційного розвитку
Івано-Франківськой міської ради та Івано-Франківським національним
технічним університетом нафти і газу здійснюється постійне співфінасування
діяльності «Бізнес-Інкубатору», в рамках реалізації договору організовано
безкоштовне двомісячне навчання з курсу «Основи програмування» для
учасників АТО. Ці всі заходи можливо реалізовувати на базі Сумської
Платформи IES.
Коган Б.Г. нагадав, що при підготовці проекту Програми, членами
робочої групи з підготовки цього проекту постійно наголошувалось на
необхідності створення в місті Суми бізнес-інкубатору та одним з пунктів
Меморандуму між Сумським міським головою та представниками малого та
середнього бізнесу є саме створення центру з підготовки кадрів для бізнесу, але
питання створення «Бізнес-інкубатору» обговорюється та не вирішується
протягом декількох років, запропонував підтримати співфінансування проекту
Платформа IES.
Лисенко О.М. висловив подяку керівництву СумДУ за підтримку цього
проекту та надання можливості його реалізації, наголосив на важливій ролі в
розвитку міста саме суб’єктів малого та середнього підприємництва, бізнес-

6

спільнот та відмітив вагомий внесок їх вкладу в загальну суму надходжень до
місцевого бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 15, «Проти» – 0, «Утримались» – 1.
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми, передбачивши участь Сумської
міської ради спільно з Центром міжнародного приватного підприємництва
(CIPE) та Сумським державним університетом (СумДУ) у створенні та
фінансуванні платформи для розвитку бізнесу шляхом надання субвенцій з
міського бюджету державному бюджету. Мосунову Б.О. підготувати та надати
департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
відповідні пропозиції про внесення змін до Програми.
2. ПРИСУТНІ:
Войтенко В.В., Сорокін В.Є., Боженко К.В., Бондаренко О.О., Галаєв Р.М.,
Дубицький О.Ю., Іченська С.А., Коган Б.Г., Кравченко Т.О.,
Лежненко А.А., Мосунов Б.О., Резнік Н.М., Сорока О.В., Стрижова А.В.
СЛУХАЛИ:
Волошина О.М. наголосила, що основне джерело надходжень до бюджету
міста – малий та середній бізнес, зазначила важливість боротьби зі стихійною
торгівлею, подякувала керівникам підрозділів Сумської міської ради, які
допомагають в боротьбі проти незаконної торгівлі, подякувала керівникам
ринків за облаштування місць для реалізації продуктів сільського господарства
за встановлену невелику оплату.
Враховуючи вдалий досвід проведення конкурсів кондитерів та
перукарів, запропонувала проводити додаткові конкурси, які б підсилили
престижність робітничих професій і поліпшили умови працевлаштування
молодих спеціалістів.
У зв’язку з розширенням асортименту послуг, які надаються управлінням
«Центр надання адміністративних послуг м. Суми» та виробничою
необхідністю, запропонувала звернутись до Сумської обласної державної
адміністрації з питання можливості передачі земельної ділянки біля управління
«Центр надання адміністративних послуг в м. Суми» по вул. Горького, 21 (біля
будівлі обласного архіву занедбаний резервуар для води) Сумській міській раді
для облаштування стоянки та надання транспортних послуг.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 14, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте.
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ВИРІШИЛИ: Опрацювати питання стосовно проведення професійних
конкурсів, які б підсилили престижність робітничих професій і поліпшили
умови працевлаштування молодих спеціалістів. У разі наявності надати
конкретні пропозиції для подальшого їх
розгляду та обговорення на
наступному засіданні координаційної ради. Опрацювати з профільними
виконавчими органами Сумської міської ради можливість звернення до
Сумської ОДА щодо передачі Сумській міській раді вказаної земельної ділянки.
3. ПРИСУТНІ:
Войтенко В.В., Боженко К.В., Бондаренко О.О., Галаєв Р.М.,
Дубицький О.Ю., Іченська С.А., Коган Б.Г., Кравченко Т.О.,
Мосунов Б.О., Резнік Н.М., Сорока О.В., Стрижова А.В.
СЛУХАЛИ:
Головного спеціаліста відділу культури та туризму Сумської міської ради
Мозгову Н.П. стосовно розробки та узгодження проекту міської програми
розвитку туризму. У зв’язку з недостатністю конкретної інформації з цього
питання, Войтенко В.В. запропонував розгляд питання перенести на наступне
засідання координаційної ради та заслухати його разом зі звітом відділу
культури та туризму Сумської міської ради
про виконання пункту 8
розпорядження міського голови від 04.03.2016 № 56-Р «Про заходи щодо
реалізації Меморандуму між Сумським міським головою та представниками
малого та середнього бізнесу».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 12, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: розгляд питання № 3 перенести на наступне засідання
координаційної ради та заслухати його разом зі звітом відділу культури та
туризму Сумської міської ради про виконання пункту 8 розпорядження
міського голови від 04.03.2016 № 56-Р «Про заходи щодо реалізації
Меморандуму між Сумським міським головою та представниками малого та
середнього бізнесу».
4. СЛУХАЛИ:
Боженко К.В. доповіла про підсумки роботи координаційної ради у 2017
році та основні напрями завдань (планів) на 2018 рік.
Іченська С.А. зауважила, що робота координаційної ради у 2017 році в
цілому відповідала сподіванням бізнес-спільнот міста. Питання, що
розглядались та вирішувались на засіданнях мали вплив на формування
сприятливого середовища для розвитку підприємництва в місті Суми. Роботу
координаційної ради з питань розвитку підприємництва у 2017 році
запропонувала визнати «доброю».
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 12, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: Роботу координаційної ради у 2017 році визнати «доброю».
5. СЛУХАЛИ:
Боженко К.В. запропонувала обговорити та визначитись з актуальними
темами проведення семінарів для суб’єктів малого та середнього
підприємництва. Запропонувала опрацювати необхідність проведення семінару
на тему: «Новий порядок отримання градобудівельної документації, новий
підхід до класифікації об’єктів будівництва, зміни до законів України з питань
будівництва, проблеми проектування будівництва та шляхи їх вирішення» з
залученням фахівців з м. Києва.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 12, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: опрацювати актуальні теми проведення семінарів для суб’єктів
малого та середнього підприємництва та надати відповідні пропозиції
секретарю координаційної ради Боженко К.В. в найближчий термін.
Голова координаційної ради
Секретар координаційної ради

В.В. Войтенко
К.В. Боженко

